
Legalabbis amikor par h6nappal
ezelott a BIT-LET szerkesztdje
fe/kereste elk6pzel6s6vel a KISZ
Kdzponti Bizottsig illet6kes

osztilyvezetoje't, maga sem
igazin hitt a dologban. Olyan
technicizalt ujsag elk6szit6s6ret

kiprobalasara akarta ugyanis
ribesz6lni a koz6piskolasokkal
fogialkozo vezetoket, amelyrol
ma Magyarorszagon m£g csak
almodnak n6hanyan, de amelynek
megvalositasarol hallani sem
akarnak az illete'kesek, mert ha
a technika meg is lenne hozzi,
teljesen uj szemle'letet, munka-
stilust kovetelne a munkatar-
saktol. Az dtlet tetszett, az anyagi
feltetelek megteremthetok
voltak. igy hit beindult a munka.
Nos a csoda megtorte'nt, aprilis

30. 6s mijus 3. kozott minden j
g

tok6letesen mukodott. Hogy
/
/V

J

pontosan mi tort6nt 6s hogyan.
ezt probaljuk meg osszefoglalni

az alibbi kis nap/6 val.

1986. OKTpBER
E sorok szerzoje kitalalja, hogy
az Orszagos Diaknapok
egyidoben hot varosban zajlo

esemenyeirol erdemes lenne
megjelentetni egy olyan lapot,

amelybe minden helyszmrol erkeznek tudbsitasok, s amely
masnap reggelre mindenhova odae>. Az illet6keseknek el-

mondja az alapotletet, akik megszeretik az elkepzelest, s meg-
btzzak, hogy dolgozza ki a megval6sftas m6djat.

1986. NOVEMBER
Egy regi ismerosomtol veletlenul megtudom, hogy rovidesen
megindul a gya>tasa egy hazai fejlesztesQ akusztikus modem-
nek, amely C64-eshez is kapcsolhato. A ceg - a neve sem
titok - a COOPINFORM nem zarkozik el attol, hogy segitsegul
legyen, s mintegy tfz db modemet kolcsonadjon a nehany
napos esem^nyre.
(Megjegyzes: akusztikus modemnek hivjak azokat a beren-
dezeseket, amelyekre egyszeruen rahelyezhetjuk a telefon-
kagyl6t, s ha elozoleg a berendez£s kimenetet racsatlakoz-
tattuk mondjuk egy Commodore 64-esre, s a megfelelo prog-
ramot is lefuttattuk rajta, akkor barmilyen programot, vagy
szovegfile-t elkuldhetunk rajta a telefonvonal tuls6 veg^n
levo hasonlo berendezessel rendelkezo partnernek.)

1986. DECEMBER
A modemek jol vizsg£znak a

BIT-LET Karacsony bemutatb-
jan.

1987. JANUAR
A dolgok nem haladnak. A mo-
demekbol az elso ket proto-
ti'puson kivul nines tobb. Az

fge>t probadarabokat az isten-

nek sem kapja meg a most mar
haromfosre boviilt stab. Kozben
azert megindul a szervezes. ha
lassan is, fgeretek vannak, hogy
lesz a dologhoz oleso nyomda.
A diaknapokat rendezo varo-
sokban varakozo allasponton
vannak - szervezzenek sajat

ujsagot vagy sem...
Innentol kezdve sokiig nem

tort6nik semmi, illetve semmi
olyan, ami a BIT-LET-hlveket

izgathatni. Ez6rt hit ugorjunk...

1987. MARCIUS
Megerkeznek az elso nullszerias

modemek. Az egyik munkatars
leutazik Sarospatakra, ahonnan

sikerrel bejelentkezik. de a
posta pillanatok alatt szetbontja

a vonalat. Az ujabb hfvasnal

csak egy iranyban Patakrbl Budapestre mukodik az atvi-

tel, odalent semmi sem veheto. Ket nappal klsdbb a

modem fejlesztoje megvizsgalja a berendezest, s megalla-
pitja, hogy apr6 konstrukci6s hibat kovetett el, amely lehe-

t6v6 tette, hogy az eroteljesen behelyezett telefonkagyl6
szetnyomja a modem mikrofonjat. A konstrukcion aprb val-

toztatSst eszkozol.

1987. APRILIS 1.

Utols6, mar igy is elk^sett pillanat, amikor donteni kell.

BelevSgjunk-e a dologba vagy sem? Mukodnek majd a mo-
demek? A javftott valtozat blrja majd a haromnapos strapat ?

Kozben mikor kiderul, hogy az egesz rendezv^ny a majus
elejei unnepnapokra esik, minden nyomda visszalep a mun-
kat6l. Szaladg^l^s, telefon^I^s, v^giil is dontls: csin^ljuk!

Nyomda is akad, a modemek is szinte hibdtlanul mQkodnek
az ujabb prbb^k sor^n.
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^ Hlroldal - amelyben megismerkedhetnek a vilag leggyorsabb hordozhat6 szemelyi sz^mft6gepevel a MultiSpeed-del.

^) Programa/inlat - egy monitor a Teve-computerre.

© Vannak m6g csodik - amit mar itt a cfmoldalon elkezdtek olvasni. befejezhetik nehany oldallal arr6bb ...

@ AtariMr - a korben ezuttal egy komolyabb programot olvashatnak az Atari sprite-jair6l. valamint nehany cfmet a gep belsejeb<5l.

^ AlmavirSgzis - az alma azaz az Apple legujabb gepe meltan vfvta ki a szakma erdekl<5deset.

A Macintosh II. megjelenese alkalm^bbl Mtekintjuk a ceg multjat es jelenet.

© Programajinlat - karakter editor a C 1 6-ra. Ennek a programnak a f<5 erenye hogy rendkfvul rovid es megis tudja.

amit tudnia kell.

© SorvezatO - ezuttal is oktatSst segit<5 anyag a val6szmusegszamftasr6l.

© Kdnyvmoly - uj konyvekkel. s a C64/1 28 zenekdnyvr<5l sz6l6 kritikaval

O Posta 6a cserebara - a kett<5 ezuttal kicsit keveredik. mert a cserebere olvas6i is levelekben tesznek panaszt egymasra.

@ Atari nyarff - harom h6napos p£ly£zatunk utols6 feladata. s m^r az els<5 megoldasa is ...
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TV COMPUTER -
MONITOR

A program rendeltetese
A program egy g6pi k6d befr6s6t

megkonnyfttf program, mely editor

funkci6kkal van ell6tva. Megjegy-
zem, hogy ez csak egy monitor, tehcit

assemblerb<5l nem fordit g6pi k6dra.

A program beirasa
EI6szor is frjuk be az 1. listcit 6s in-

dftsuk el. (Nagyon figyeljunk a csil-

lagok sz6m6ra!)
Ezut6n frjuk be a 2. Iist6t 6s miel6tt
elindftan6nk, a programot m^soljuk
ki a

*

POKE5895,255:SAVE"EDIMONI":
VERIFY paranccsal.
Mint I6tjuk a programban nagyon
kev6s a sz6kdz (de, ahol szbkoz van,
annak ott is kell lenni, egy6bk6nt az
interpreter nem 6rti meg), erre csak
a kisebb helyfoglal6s miatt van szuk-
s6g.

Megjegyz6s: Az 525-6s sorban a
macskakormok koz6 ALT+D-t kell

tenni
526-osban ALT+H-t
527-esben ALT+B-t
Felhasznalas
Indftsuk el a programot. Megjelenik
a fejl6c 6s a program k6rdezi a kezdfi-

cfmet. Ekkor megjelenik egy lista.

EI6I mindig a byte sorsz6ma, mo-
gotte pedig a byte tartalma I6that6.

A Iist6z6st ezut6n a joystick-kel v6-
gezhetjuk fel-le, vagy uj kezdfi cfmet
frhatunk be a hatv6nyozcis jel meg-
nyom6s6ra. K6z6pen egy k6rd6jel je-

lenik meg, mely mindig az aktu6lis

byte-ot mutetja. A mogotte I6v6
villog6 "D", "H", vagy "B" azt mu-
tatja, hogy 6ppen decim6lis, hexa-
decim6lis vagy bin6ris uzemm6dban
vagyunk. Ez azt jelenti, hogy decima-
lisan, hexadecim6lisan vagy bin6risan
akarjuk az adatokat bevinni. Az uzem-
m6dok az ALT 6s a D, H, B-vel v6lt-

hat6k. Lehet 255-n6l nagyobb 6s lehet

negativ sz6mokat is bevinni, a prog-
ram ezeket k6t byte-ra bontja, illetve

kettes komplemensbe v6ltja.

A parancsszavakat 6s hexadecim6lis
sz6mokat el6g a kezd6betukkel be-
g6pelni (lehet kicsi, nagy is).

Az editor gombok kozul egyedul a

DEL mukodik. A sz6mok vagy pa-
rancsok ut6n 6rtelemszeruen RETURN
kell. A RETURN ures megnyom6sa
a byte torl6s6t jelenti.

A kezdficfm nem lehet kisebb mint
10000 6s nem lehet nagyobb mint
32767. A hib6t mindig hangjelz6s
kfs6ri.

Fontos: A g6pi k6du program v6g6r6l

mindig tudnia kell a programnak,
egy6bk6nt nem mukodnek az editor

parancsok. Ezzel olyankor nines gond,
amikor a programot befrjuk vagy be-

toltjuk. Ha viszont egy. m6r a turban
I6v<5 programot akarunk edit6lni, ak-

kor a monitor betolt6se ut6n a prog-
ram utols6 byte-jcit ujb6l befrjuk.

Ugyanis a programban van egy v6l-

toz6, amely mindig a legmagasabb
cfmet jegyzi meg, 6s ilyen ujb6l val6
befraskor automatikusan t6rol6dik. Az
editor parancsokhoz ez a Iegszuks6-
gesebb vSltoz6.

Ezt a k6nyelmetlens6get ellensulyozza
az, hogy a program v6ge akkor is

meg6rz<5dik, ha meleg RESET-elunk
6s ujra indftjuk a monitort.

3
4

ID
20
30
40
50
60

100
110
120
130
140
150
160
170
ISO
190
200
210
220
230
240
250
1'60

270
280
290
30 0

310
320
330
340
350
360
370
40 0

1 ! CiM: ****** *****HQSSZ: M'KCIW! **

2 ! SAVE ***** **** ** ** *****LOAD ***********=***^ ***i|\|S ******[>e;l ****
******

! AAA
FOR 1=6635 TO 6702:
FOR 1=6703 TO 6725:
FOR 1=6730 TO 6732:
FOR 1-674 0 TO 6742:
FOR 1=6750 TO 6755:

DATA 17,248,25
DATA 247,83
DATA 237,91, 16,26
DATA 237,75,9,26
DATA 247,32

READ A:
READ A:

READ A:
READ A:

READ A:

POKE
POKE
POKE
POKE
POKE

I, A:
I, A:

I, A:
I, A:

I, A:

DATA
DATA

I

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
i

DATA
DATA

247,34
201

17,248.25
247, 21

1

237,91, 16,26
237,75,9,26
247,210
247,212
201

237, 134
201

DATA 237, 176
DATA 201
!

DATA 125
DATA IS
DATA 19
DATA 124
DATA 18
DATA 201
DELETE 10-

NEXT:
NEXT:
NEXT:
NEXT:
NEXT:

SAVE
LOAD
INS
DEL
ATV.

LD DE,664S
RST 48,83
LD DE, (6672)
LD BC, (6665)
RST 4S,32
RST 48.84
RET

LD DE,6648
RST 48,211
LD DE, (6672)
LD BC, (6665)
RST 48,210
RST 43,212
RET

LDDR
RET

LDIR
RET

LD A , H
LD ( DE ) ,

A

INC DE
LD A, L
LD (DE) ,

A

RET 7. lista
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"Copyright 1986 D&rner Pt^t-csr " : PRINT

:

Parancsszavak
A monitor 5 parancssz6t 6s k6t ki-

segftS funkci6t tartalmaz:
- INS: Hatciscira a program k6rdezi
az eltolcis 6rt6k6t, majd a kurzor sor6-
ban 6s az alatta I6v6 sorban I6v6

byte-okat az 6rt6knek megfelel6en
letolja.

- DEL: Ugyanugy, mint az INS,
csak 6ppen osszehuz.
- LOAD: Hatcisara a program k6r-

dezi a betoltend<5 program nev6t.

hossz£t (byte-okban) 6s azt, hogy
hov6 toltse (K, cim), majd a prog-
ram betolttfdik.

- SAVE: fzrtelemszeruen, mint a

LOAD (K, cfm=honnan). A m£sol6s
gombnyom6sra indul.

- RUN: A g6pi k6du program a

„kezd6dmt6!" indul.

Kisegft6k:
"$" - ha szoveg ele frjuk, akkor az

ut6na I6v6 karakterek ASCII
szerint let6rol6dnak.

"\" - az ut6na kovetkez<5 ugr6si ci'm-

b6l kiszamolja a relativ eltol6s

6rt6k6t.

MOkdctts
170-220:

400-570:
1000-1090:

1110-1140:

1200-1255:
1300-1360:
1400-1510:
1600-1740:
1900-2020:

2100-2110:
2300-2370:

2400-2480:

2500-2530:

2600-2630
2700-2730
2900-2910
2920-2950
Fontosabb v3ltoz6k:
KE: kezd6cfm
EL: aktucilis byte sorszam
LG: program v6ge
H: uzemm6d mutat6

inicializ6!6s + a

USRTAB feltolt6se

szerkeszt6 r6sz

a parancsszavak figye-

I6se

szubrutin: egy teljes

k6perny6s lista kiir6sa

INS szubrutin

DEL szubrutin

SAVE szubrutin
LOAD szubrutin
A sz6mok ^tv6lt6s^t v6g -

zo szubrutin

"KESZ" szubrutin
SAVE, LOAD adatbe-
viv6 szubrutin

Hexadecim6lis 6tv6lt6

szubrutin

Sz6veglehelyez6 szub-
rutin

K6perny<5 felfel6 rot6l6

K6perny6 Iefel6 rot£!6

Bin^ris 6tv3lt6

Relativ ugr6s kiszcimftcis

Dorner Peter

A szerkesztd azert van.

hogy a lap olyan legyen.

amilyenek az olvasoi!

2. lista

":GOSUB2600: RETURN

170 GRAPHICS4:DIMB**45:CH=68
ISO PRINT"TV COMPUTER BASIC MONITOR" : PRIN ?"

RTNT8TR* (FREE) ? " byte* free" t PRINT "
.

2t 0 F0RI*33T042: READE : POKE I , E: NEXT
220 DATA74 , 26 , 84 , 26 . 29 . 26 , 52 , 26 , 94 , 26
400 INPUTPROMPT "K**zdocirn ? " : KE
410 EL~KEj IFPEEK (6764 ) = OTHENLGcKEM O: El.SELQ^PEEK (6763) *256+PEEK (6 762)

415 P0KE6764 . 1 : GRAPHICS/
420 IFEL< iE40REL>3276 71 HENSOUND: G> M O40u

440 60SUBU10
470 H*= "": PRINTAT 1*. 1 . EL: PRINTAT 12, 1 0 . PEEK (EL ) : PRINTAT 1 2, 16, " }

H
1

4B0 A*=JNKEY*:PR1NTCHR*<CH) sCHR*U9> ! " ";CHR*( 19) : : IFA*~" "Tl IFN48G

490 IFA**CHR* (5) THFNGOSUB2600 : GOT 0470
500 IFA*=CHR*(24)ANDFI KE THENGOSUB2700: GOTO470
5 1 0 IFAjM<JHR* (13) THENGOSUS 1000: GOTO470
5 1 5 IFA*»CHR* ( 5 ) ORA* =CHR* ( 24

)

J\ 1EN4S0

320 IFA$'"'N"THENCL3: G0TO400
525 IFA*-" MTHENCHa68:H^0»GOT0480
526 If-A*^" "THENCH" 72: H - 1 : G0TG480
527 IFA* -• " "THENCH=66:H=2:GOTO480
530 IFORI»<A*> -3THENU* (LENCB* ))="": PRIN X(\*i :G0TD480
535 IFA*<" "THEN4O0
540 PRINTA*:
550 IFLEN (B*) =45THENS0UND: GOSUB 1 1 1 0 : B"f~ " " : GO I O470

560 B*=B*&A<
570 60T0430
1000 •

1010 1FB*-:"" THE NPUKLCL. 0:PRINTAT12, 11,'

1015 LiW*-CHR* <320R0RD<B*( 1 ) ) )

1020 IFflW*=" 1 "THENGGSUB1200:GOT01090
1030 IFQW* =

"
d

" T» 1ENGOSUB 1300s GOTO 1 09

0

1 040 IFQW** " s " THENGOSUB 1 400 : 60 1 0 1 090
1 050 TFUW*^ "

1
" THENGOSUB 1600 : £0T0 1 090

1060 IFOW*---"r"IHEN.--RIN!Al 12. 13. " " : t -U6R (KE ) : GOTO 1 090

1 070 IFQWt-"* ,MHENGO'3UB25O0: GOTO1090
1 0 75 IFQW*^ " i " T HENGOSUB2 <V20 : GOSUB 1 920 : GO 1 U 1 090

1080 GOSUB1900
lii*n f.<4_" ' f'JKM

1110 CLS
1120 PRINT AT 2«

1

,4
1130 FORI=EL-10TOEL+ll:PRINTIs " " 5 PEEK (I) : NEXT
U40 RETURN
1 200 | IN6
1 220 INPUTET: IFLG-EL < 1 <0TH£NSOUND: RETURN
1240 EXTO , LG . LG+ET . I G EL*

1

1245 FORI»BL TOEL+ET- I :POKEI, 0: NEXT
1250 LG^LG +ETtEXT4.,LG,6762
1 255 G08UB 1110: RETURN
1300 ? DEL
i 120 INPUTFH: IFLG-EL+1 COTHENSOUNDl RETURN
1340 EXT1 , EL, EL-FH, LG EL*

1

! )4S FORI --LG FH+1T0LG:P0KEI, 0: NEXT
1350 L Q

«

i G • TH : EXT4 . Lw . 6 76

2

1 360 GOSUB I 1 10: RETURN
1400 » SAVE
1410 CLS
1420 GOSUB2300
1500 PRINTAT 15.1. "Nyom.i le egy trf11«»tY&t '"

L51 Li GET: EXT2s GOSUB21 Ou : RETURN
1600 • LOAD
1610 CLS
1620 GOSUB2300
1670 LG=KE+E-1
1 740 EX1 3 s G08UB2 100: RE TURN
1900 ! Atv.
1910 2^VAL(B*)
F-v-. r t-H-.- 1 HFNUi r.l Us. VMit: lh>> fHENu'-u: l<F n.if(N

1917 IFH= 1 THENGOSUB2400: IFQ THENQ=0: RETURN
1920 IFABS(2) >32767THENS0UND: PRINTCHR* <5) : QOT02020
1940 EXT4, 2,6672
1950 IFABG (2) 255TMENP0KEEL . PEEK (6672) s EL~EL+ 1 : POKEEL, PEEK (6673) : GOT01970
1960 EXT4, Z» 6672: POKEEL . PEEK (6672)
1970 IFEL>LG fHENLG=EL : EX1 4. LG. 6 762
1 980 1 FAB9 ( Z ) >255THENGDSUB1 1 20
1990 PRINTAT I 2

.

18* " "
: PRINTAT 12. 10. PEEK (EL

)

2000 GOSU82600
2020 RETURN
2100 PRINT: PRINT "K6S2 " : S0UNDPITCH4000 : PRINT: PRINT"Nvom j le egy biUentyiit I

m

2110 9ET1 QOSUB 1 1 1 0 : RE TURN
2300 INPUTPROMPT"Fi le n6v ? "xC$
231 0 IFLEN (C*) > 1 OTHENSOUND: GOT02300
2320 IFLEN (C*> >0TH£NFORI=6649 r06643+LEN (C*) rPOKEl . ORD(L'$ (J -6648) ) : NEXT
2325 P0KE6648.LEN(C*>
2330 INPUTPROMPT'K. cVm ? " c KE
234 0 TNPUTPR0MPT"Ho«*S2- ? " : F
2350 IFKE<1E40R KE>327670R E<10R E+KE>32767THENS0UNI-: G0TO2330
2360 EXT4. KE, 6672: EXT4, E, 6665
2370 RETURN
2400 I HEX.
2410 A-LEN(B*> :2=0
2420 FORI^ITOA
2430 IF(B*(I> >"9"AN[)B* (IX"a")ORB*(I) < " 0 "ORB* ( I ) > " f "ORLEN ( 8* ) >3THEN80UNDtQ*l*ra I

URN
2440 NEXT
2450 FORI A TO 1 STEP-

1

2460 D*Ora><B*(I)>tfE*A~]
2470 IFD>96TMENZ^2* ( (D-87) * 16^E) : ELSED~VAL (CMR*(D) ) : 2=2* (D*16"E)
2480 NEXT: RETURN
2500 K=LEN ( B* ) : IFk<2THENS0UNDs RETURN
251 0 FORI-2TQK: PGl'iCEL , ORD <B« ( I ) > : EL=EL » 1 : NEXT
2520 IFEL>LG THENLG°EL
2530 EL~EL KH : GOSUB1 1 1 0: RETURN
2600 I fel
2610 PRINTAT 12, 16, " " : PRINTAT1 . 1 , CMR$ (25) : EL-EL * t

2620 PRINTAT23. 1 . EL+ 1 1 : PRINTAT23. 1 0 . PEEK (EL 1 1 1

)

2630 RETURN
2700 • Le
2710 PRINTATI 2. 16, " " : PRINTAT 1,1. CHR* (14): EL~EL -

t

2720 PRINTAT2, 1,EL-10:PRINTAT2, 10,PEEK(EL-10)
2730 RETURN
2900 IFLEN (B$> O8FHENS0UND: 0= 1 : Rh I URN
2910 ?^0: FORT^OT07: D*VAL (B* (9-1 >

) *2^I: Z*?A D: NEXT: RETURN
2920 IFLEN (B*) C2T>CN80UNZ>I RETURN: EL^EB* = B* (2: )

2930 I*VAL(B*) -EL-

1

2940 rFI < - 1 270RI > 1 28THENS0UND: RETURN
2950 2= I: RETURN SZAMITASTI CHNIKAI MEUEKIET 1917 M/iJUS
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1987. APRILIS 2.

Telefon a COOPINFORM-ba : - kellene
a tfz db nullszerias berendezes. Keszen
lesz? fge>et, amelyben bfzni lehet, de
merget venni r6 nem. Elso almatlan
ejszakak... Mi lesz ha nem keszulnek el

a berendezesek? Mi lesz ha nem mukod-
nek?
1987. APRILIS 14.

Gozerovel folyik a szervez6s. Mind a
net varosban keresik azt a gepironot,
aki ismeri az Easy Script szovegszer-
kesztot, illetve annak Deltex valtozatat,
keresnek egy olyan szamitogepest, aki

tud banni a Commodore-ral, s van
kedve reszt venni az egeszben. £s persze
keresik a stab ujsagiro vezetojet, meg
a szerkesztos^g hely^t, ahol ket telefon -

vonala is lehet a stabnak.
Budapesten folynak a telefonrendele-
sek, a nyomdai el6keszito targyalasok,
az Otlet fenyszedo rendszerenek ira-

nyft6ja (aki azonos a BIT-LET Vallato
rovatanak vezetojevel) targyal a tor-

delovel, a tordelo formatumokat ter-

vez, a grafikus cimfejeket rajzoi, folyik

a stabba sziikseges munkatarsak szer-
vezese is. Ja r es Irjak azt a szoftvert,
amely alkalmas Easy Script file-ok mo-
demen val6 tovabbit£sa>a.

1987. APRILIS 23.

Egy orszagos e>tekezleten kiosztasra
kerulnek a modemek, a hozza frott

programok, a szovegszerkeszto leme-

zek es a kezelesi leirasok. Kozben igyek-
szunk a szamitastechnikaban jaratlan
ujsagiroknak is elmagyarazni, hogy ez
az eg£sz azert jo, mert a Gyulan gepbe
frt anyagot nem kell tobbszor legepelni,
s enelkul lesz belole kinyomott szdveg.
Mindez eddig tobb lepcson keresztul
volt csak lehetseges. Legepeltek az
anyagot mondjuk Debrecenben, tele-

4bnon vagy telexen folkiildtek (telex
eseten ez maris meg egy gepelest jelen-

tett) Budapesten telefon vagy telexpa-
pfr alapj£n Ieg6pelt6k. Ezutan megnezte
a szerkeszto, javftasai alapj£n ujragd-
peltek, majd elkuldtek a szedohoz,
aki ismet legepelte a szedogep^n.

1987. APRILIS 29.

F6pr6ba. A helyszinekrol megadott me-
netrend szerint hivjak a Commodore
Ujs£g szerkesztoseget, ahol orommel
nyugtazzuk, hogy minden a legnagyobb
rendben. Az elso anyagok a technikai
foproba idejen gond nelkul es percek
alatt megerkeznek. Azaz, hogy az utol-

s6kent - este kilenckor - jelentkezo
sarospataki helyszinrol semmi semjon.
Ok ugyan latjak a kepernyon az iizene-

teinket: Hello I Veszitek az adSsunkat?
De hiaba valaszolnak, nalunk csak
krikszek 6s krakszok jelennek meg a
kepernyon. Gyors szerel£si tanacsadas
a telefonon keresztul, s felorai prbbal-
kozls ut£n sikerul a dolgot megfordf-
tani. Most mar hozzAnk minden iizenet

eljut, de a mi uzeneteink nem jelennek
meg a sarospataki kepernyon. Vegul is

- minthogy Sarospatak messze van -

megegyezunk, hogy maradjon fgy a do-
log. Vegul is az a I6nyeg, hogy hozzank
eljussanaka Patakon megirott anyagok I

A kSsz anyagok mit hagyomAnyo* mddon
keru/tek dsszerakisra a montirozdasztalon

1987. APRILIS 30.

CSUTORTOK 16.00
A stab megszallja az Otlet Budapesten
a Jasz utcaban levo szerkesztoseget.
Folallftjuk a fogad6 cHlomSsokat, ame-
lyek mindegyikere vadonatuj piezos
mikrofonokkal szerelt telefonokat tett

a posta erre a nehany napra. Ugyanfgy
atszereltek a vid£ki k^sziilekeket is.

A szerkesztffnek az6rt a szimltdgtpea ujs&g-
csintlis kdzben I* akadtak ,.elkeserh6" pi/Jana-
ta/

Munka kdzben m fogadd AllomaSok. A kSp jobb o/da/dn /6f (ithat6 a COOPINFORM akuaztikus
modem/a, amely az elsd nagy prdban kitOnffen vtzsgizott.
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Minddssze egyszer kef/ett a azSweget fegS*
pelni, a a tova~bbiakban mir csak a javit&sok,
kddoliaok keru/tek ai Easy Script file-okba



Bar a regebbi szenes mikrofonokkal
szerelt telefonokkal is mukoddkepesek
a modemek, de megis ezek a telefonok
alkalmasak a jobb minosegu atvitelre,

kevesebb a hibalehetoseg, marpedig
nekunk a gyorsasag most nagyon fon-

tos. A harom fogado allomas melle tele-

pul a harom geplr6no, aki profin kezeli

a Deltex-et. Van k6t printelo alias, ahol
minden anyag hamar kiprintelheto egy
a C64-hez csatolt Epson printeren,

amely persza otszor gyorsabb, mint a

CBM printerek. A szerkesztoseg ugy
naz ki, mint egy igazi jovo szazadi lap-

szerkesztos^g. A masik szobaban varja

az anyagokat az Otlet Amicus nevG tor-

delo computere. N6hany h6napja ke-

szult el hozza az a kiegeszito szoftver,

amely lehetove teszi, hogy az Easy
script, illetve a Deltex file-okat egy
Plus/4-es segJts6gevel at lehet olvasni

a lemezrol az Amicusba. Beallftjuk a
Plus/4-est is, megerkezik az erre az
alkalomra kolcsonzott fenymasol6gep
is, valamint a lapk^szfteshez neJkuldz-
hetetlen montfrozoasztal. Mindenki el-

fog lalja a helyet. Kezdodhet a munka.

legat, hogy kezdje ujra, mert sok a hiba.

Ilyen a harom nap alatt 4-5 esetben for-

dult eld. Az ellenorzes nagyon lassitana

a munkankat. Hiszen az Amicusba keru-
16s elott ugyis atmegy az anyag a szer-

kesztok kezen. A hibakat, a szerkeszt6si
valtoztatasokat 6k jelolik a printelt

anyagokon. Ezutan kerul az a gepir6-
nokhoz. Ok vegzik el a korrigalast.

Tulajdonkeppen itt van egy hianyzo
lancszem a rendszerben. - Ha tobb
idonk lett volna az elokeszltesre, akkor
a szerkeszto kollegaknak is megtanftot-
tuk volna a szovegszerkeszto kezeles6t,

s akkor egybol 6k javfthatnak amit
akarnak... Majd legkozelebb... A meg-
szerkesztett anyag kerul a tordelohoz,
aki rafrja a szukseges tordelesi, tipog-

rafiai utasftasokat. Ezutan kerul az
anyag be az Amicusba, ahol megtorte-
nik a tordeles. Ha ez is kesz, mehet az
anyag az Amicusbol a Monotype Laser
comp-jaba, ahol a laser feny segftse-
gevel fotopapirra kerulnek a megfelelo
betuket kialakft6 pontok. Most mar
csak az el6hlv6 gepbe kell berakni a
Laser comp kazettajat, s kezunkben a

szedes. A kovetkezo mOvelet mar csak
a kesz oldalak osszeragasztasa, s indul-

hat az anyag a nyomdaba, ahol film,

majd lemez keszul rola, s vegul kinyom-
jaka lapot.

Az mls6 elektronikus szerkesztSstg tgy festett
madirtSvlatbdl

1987. APR /LIS 30.-MAJUS 2.

Lapkeszitds szamit6g6pekkel... Gyulan
Egerben, Sarospatakon, Sopronban
Debrecenben, Keszthelyen 6s Szekes
fehe>varott dolgoznak a di£kujsagtr6k
Megfrjak az anyagaikat, a gepfr6 be
viszi a C64-esbe, majd foltarcsazza vala-

melyik szamunkat, s a lemezen levo
szovegfile-t a modemek 6s a szoftver
segits£gevel folkuldi. A rendszer ki-

tunoen mukodik. A posta - igaz mindent
elore egyeztettunk - bamulatosan dol-
gozik. Ket helyre - Sarospatakra es
Keszthelyre nines meg tavhfvasi lehe-
toseg. Legfeljebb 5 percet kell varni
egy kapcsolasra. Az anyagok minima-
lis hibaszazallkkel jonnek fol. A mo-
demekkel maximalisan elegedettek va-
gyunk. Hogy bfztunk benne bizonyftja,

hogy a szovftvert szandekosan ugy Ir-

tuk meg, hogy ne legyen benne ellenor-

zes. A munkatarsak ott ulnek a k£pernyo
elott, s ha ugy latjak, hogy 5-10 hi ba-
nal tobb jott egy szdvegben, akkor leal-

Ktjak a vetelt, s parbesz&J uzemmddba
kapcsolnak. Kerik a videken I6v6 kol-

A vSgtarmSk.
szima

ntzett Tizdrai m/sff

A Commodora-bdl a szdvegek ax Amicus t6r-
dalSrandszarba kmrultek. Hogy szed6s legyon a

szovegb6l. ehhaz mig itt ia sok kddot. utasiUst
kellmtt bmlrni

A st&b Budapesten dolgozo 18 tagja k4t
napra be volt zdrva egy dpu/etbe.

(Kozben kb. harom drara az6rt mindenki
elmehetett aludni.) A st&b tagjai nagy
izgalommal figyefte'k, hogyminden rend'
ben halad-e. ValoszinQleg mindannyian
6reztuk, hogy a magyar saj'to 6s a ma-
gyar szamitoge'pes kultura tort6net6ben
mindez torte'nelmi pillanat. Hiszen az
e/sd teljesen g6pesftett szerkesztdsSget
mondhattuk magunkdnak ne'hany napig,

5 rSadasul mindjArt ugy, hogy Budapes-
ten kivul h6t vid6ki v&rosban is mukod-
tek a szerkeszt6s6geink. A technika ki-

tunoen vizsga'zott. Egyetlen g6p, egyet-
len modem sem romtott el. Az Amicus,
a Laser comp is jo I birta, bar a gy&ri
eloirasok szerinti 18 Celsiusra tempera'It
szoba helyett a majusi 30 fokban kellett

dolgozni. A elm nem v6letlen. Va/dban
a csoddval hatAros szimunkra. hogy a
dolgok mQkod6sk6ptelense'ge'r6l hires

kelet eurdpai fo/dr6szen ilyen zokkend-
mentesen sikerult ez a v4lla/koza*$. M6g
a posta legu/abb, mindossze k/sSr/eti

stidiumban levo szolgaltatAsa a kon-
ferenciakapcsolas is osszejott. E/sd
este ugyan - amikor szerkeszt6s6gi
megbesz4l6s c6ljab6l kottettuk ossze
a h6t helyszint 6s magunkat - m6g vol-

tak hibik. Eger 6s Debrecen kimaradt a
v onalb 61. De a kovetkezo k6t napon
amikor a rendezvenyen r6szt vevd di6~

kokat hoztuk ossze egy dumapartira,
hogy cikket irjunk beldle, m6r tok6letes
volt a kapcsolat.
Tulzas volna azt 4f/itani, hogymeghatod-
tunk. De az biztos. hogy mindannyian
sa/n6ltuk amikor befejezodott a Tizdrai

akcio. A szer6ny nyolcezer p6ld6nyban
megjelent ujsSgocska ugyanis ezt a
cimet vise Ite: Tizdrai. Az akcioban r6szt

vevdk sz6mit6g6pesek 6s ujs6gir6k

egyarint ugy 6reztuk. hogy valami olyas-
mit csin6ltunk, amire hivat6sszerQen
nem lesz mddunk egy darabig. Mert
mindez - a sz6mitdg6pes ujs6gcsin6l6s
- csak egy k/s6rlet volt. Sikerult - ami
egy kicsit csoda. de hogy meghonosod-
na, napi munkam6dszerr6 v6lna a Ard-

vetkezo tiz esztenddben - hat ebben bi-

zony egyikiink sem rem6nykedik. KuId-

nosen nem a BIT-LET szerkesztdje

:

Angyalosi Liszld
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800XL

ATARIHIKO R

PROGRAMAJAN LAT - PLAYER-MISSILE GRAFIKA

Az ATARI sz£m[t6g6p tud sprite-okat kezelni, b£r err6l a

g6phez adott tobbnyelvu fuzetek nem sz6lnak.

E grafikai funkci6 I6nyege, hogy bizonyos aitalunk defini£l-

hat6 alakzatok a k6perny6n gyorsan mozgathat6k (a

koordin^tfiik megadSsSval), a k6p eredeti SllapotSnak

megvSltoztatSsa n6lkul (=szellemgrafika). Ez a mozgat^s
nem szoftver uton (vagyis a k6perny6adatok m6dosftgat£-

s3val). hanem hardver uton tort6nik: a mem6riciban ku-

I6nb6z6 helyen Iev6 k6perny6mem6ri^t 6s a sprite-t£blciza-

tot a videoprocesszor megfelel6 m6don osszevegyfti.

Az ATARI 800XL k6tf6le sprite-ot ismer:

4 db egyenk6nt nyolc k6ppont sz6les (Player),

4 db egyenkSnt k<§t k6ppont sz6les (Missile).

Erdekess^guk. hogy mind egy-egy 256 sor magas s£v,

ezzel a kepernyot teljes magasscigban kitoltik.

Az alSbbi kezetest megval6sft6 mem6riacimek POKE
utasitcissal haszn3lhat6k:
53248-53251 a n6gy Player vfzszintes pozfci6ja.

53252-53255 a n<§gy Missile vizszintes pozlci6ja. A 0.

ill. 255 klvul esik a I4that6 k6perny6n (bal oldalon a 0).

(gy a sprite-ok teljesen „levihet6k" a k6pr<5l.

A hardver a sprite-ok fugg6leges mozgat^s^ra nem ad

Iehet6s6get.

53256-53259 a Player-ek sz6less6ge:

0, ill. 2 a normal sz6less6g (egyszeres),

1 a dupla sz£less6g,

3 a n6gyszeres sz6less6g. (gy a teljes Player „megvasta-

gfthat6", ill. „v6konyfthat6".
53260 ugyanez a Missile-okra, de itt bitp£rok vezSrelnek,

teh£t a n6gy Missile fuggetlen vez6rl6s6t a kovetkezfi m6-
don oldhatjuk meg (itt az SO. . .S3 a sz6less6get tartalmazb

v£ltoz6k):

POKE 53260,S3*64+S2*16+S1*4+S0
704-707 a sprite-ok szmregiszterei: az azonos sorsz£mu

Player 6s Missile azonos szfnfl. A szfnt a kovetkez6 m6don
ailfthatjuk be:

POKE 704+X,16*sz(n+f6nyess6g
(X a sprite sz3ma: 0-3)
623 prioritSs-regiszter: a sprite-ok a k6perny6^br^khoz

viszonyitott „t6rbeli" helyzet6t szab£lyozza: vagyis azt.

hogy a sprite egy Sbra el6tt vagy mogott legyen.

Jegyezzuk meg a sprite-ok egym£s kozti helyzet6t, me-
lyet a prioritcis-regiszter nem befoly£sol:

legelfil 6II a 0. Player, legh^tul a 3. Missile.

A priorit^sk6dokkal Srdemes k(s6rletezni. itt csak h£rmat

emelek ki:
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1 - minden sprite az £br£k eltftt

4 - mindegyik az 3br3k mogott
8 - mind a 0. 6s 1. szfnregiszter mogott (SETCOLOR)

2-3. szfnregiszter e!6tt.

5 REM ******* SPRITE RTRRIN *******
6 REM
18 POKE 106, 144 'GR6PHXC3 0
20 FOR 1=38912 TO 39283 * RERD R • POKE I,
RiNEXT I

30 FOR 1=39360 TO 39679 : POKE 1 , 0 NBXT I

40 FOR 1=9 TO ?:R=USR<:39133,0, I> 'NEXT I

50 NEW
100 DRTR 41,7,141,117,153,178,189,118,
153, 141, 142, 153, 189, 126, 153, 141, 143,
153, 189, 134, 153
110 DRTR 141,144,153,138,201,4,41,3,
141, 145, 153, 170, 169, 153, 141,204,0, 169,
192, 141,203,0, 169,8, 141
120 DRTR 212,0,169,155,141,213,0,144,
14, 169, 128,42,42,202, 16,251,56, 141, 146,
153, 168,8,96, 138, 186, 106, 106
130 DRTR 141,203,8,238,204,0,238,213,0,
202 ,16, 250 , 138 , 24 , 1 44 , 238 ,184, 248 , 63

,

28 1,3, 288 , 63 , 1 84 , 1 84
148 DRTR 141,147,153,104,104,73,255,41,
63, 141, 148, 153, 104, 104,32,0, 152, 144, 17,
174, 145, 153, 173, 147, 153
158 DRTR 41,3,44,10,10,202,16,251,141,
147, 153, 173, 146, 153,73,255, 172, 148, 153,
49, 203, 13, 147, 153
160 DRTR 145,203,160,0,76,30,153,184,
240,77,201,3,208,67, 104, 184,41, 15, 141,
147, 153, 104, 184, 18, 18, 18
170 i DRTR 10, 13, 147, 153, 170, 184, 184,41,
3, 168, 138, 153, 192,2,76,234, 152, 184,248,
41 , 281 i 2, 288, 31 , 184
180 DRTR 184,233,1,41,3,168,184,184,72,
41,7, 178, 152, 157, 118, 153, 104,32,0, 152,
76,30, 153, 104
198 DRTR 240,10,281,2,240,22,170,104,
104,202,288,251, 169, 152, 141 , 7, 212, 169,
3, 141,29,208, 169
288 DRTR 62,141,47,2,96,184,141,148,
153, 184, 141 , 147, 153, 184, 184,32,0, 152,
174, 117, 153, 173, 147, 153
210 DRTR 141,143,153,157,126,153,173,
148, 153,41, 1, 141, 144, 153, 157, 134, 153,
32, 181, 153, 136, 140, 149, 153
228 DRTR 160,63,173, 144,153,74,170,173,
143, 153, 176, 10,248, 183, 141, 149, 153,286,
149, 153, 144,3, 141
230 DRTR 212,0,173,142,153,141,150,153,
238, 149, 153,208, 17,286, 149, 153, 177,283,
45, 146, 153, 1,212
240 DRTR 129,212,238,212,0,240,144,206,
158, 153, 16,229, 136, 16,228,76,234, 152,
173, 146, 153,73
258 DRTR 255,178,49,212,145,212,138,
288 , 288 , 248 , 96



Az altalam k^szitett program a kovetkez6 plusz Iehet6s6-

geket adja (utasftSs USR fuggvSnnyel pi. A=USR...):

USR(39001 ,k6d,pozici6,sorsz£m)
- a sprite-ok magass^g^t 64 sorra koriatoztam, fgy a k6dot

a 0-63 sorba (pozfci6ba) lehet elhelyezni. A k6d 6rt<§ke

Player eset<§n 0-255, Missile eset<§n 0-3 kozti lehet.

A sorsz^m 0-3 a Player-eket, 4-7 a Missile-okat v^lasztja

ki. A k6d az un. bitmint^b6l ad6dik. PI. legyen a Player

egyik sora a kovetkez6 alaku:

A jel az adott sort abr3zol6 pont. Ezt alakftsuk St bi-

n^ris sz^mm^ oly m6don. hogy ezen pontok 6rt6ke legyen

az 1 !

00101101
VSItsuk 3t decim^lis sz^mma:a jobb oldali sz^mjegy helyi-

Srt<§ke 1. az osszes tobbi jegy a t<5le jobbra Iev6 k<§tszere-

s6t eri.

32+8+4+1=45
Az USR fuggvenybe ezt a k6dot irva a fentebbi Sbra jelenik

meg (persze csak, ha az adott sprite megfelel6en pozicio-

nSlva van, nem takarja semmi stb.)

USR(39066.f6nyess6g,szm.sorszam)
_ A 704-707 sprite-szinregiszterek be^llft^s^t v6gzi. 16-

nyeg^ben a POKE utasitassal egyenertSku.

A sorszSm itt 0-3 kozti lehet.

USR(39102,m<§ret,sorsz3m)

- Ezzel a rutinnal a sprite-ok fugg6legesen nagyithat6k:

az 1-4 m6retsz^mok (itt nem 0-3! !) az egyszerest6l a

n^gyszeresig novelik a sprite magass^g^t. Ily m6don a 64

soros sprite nSgyszeresre nagyitva betoltheti a teljes k6p-

erny<5magass3got.
USR(391 33,pozfci6,sorszam)

- A sprite-okat fugg6legesen mozgatja. A sprite 0.

(Iegfels6) sora kerul a megadott pozfci6ra: a k6perny6 te-

teje felett van a 256-os, az alja alatt az 511-es pozfci6.

Ez azt jelenti. hogy a fuggtflegesen nSgyszeresre nagyftott

sprite (
= 256 sornyi magas) is mind felfel<§, mind lefel<§

teljesen levihet<5 a k6pr6l (0, ill. 511 pozici6).

A program mukod6s6r6l: a lefuttatSs utSn torli mag£t,

ett6l kezdve a RESET gomb megnyom^s^ig a n6gy USR
rutin mukodik (a RESET ut^n azonnal kiadva a POKE
106,144:GRAPHICS0 parancsot, a rutinokat, sot sprite-

jainkat is megmenthetjuk, csak a pozfcibjukat kell ujra

be^Ilftani.)

- Az USR rutinok a felsorolt funkci6kon kivul a sprite-ok

mukod6s<§hez szuks^ges vez6r!6-regisztereket is kezelik a

videoprocesszorban (ezek nSlkul a sprite-ok nem jelennek

meg a k§perny6n). Mivel azonban a GRAPHICS utasft£s

ezeket a vez6rl6regisztereket ^tfillftja, utSna c^lszeru mindig

kiadni valamelyik USR fuggvenyt a fentiek kozul - alkalma-

sint adatok n6lkul. A=USR(cfm) form^ban. Ekkor ugyanis

nem kapunk hibajelz^st; az adott funkci6 hat£stalan ma-

rad, de a vez^rlo-regiszterek 6rt6keit a rutin beallitja.

Ha ezt nem tesszuk meg, a sprite-ok zavar6 vill6dz^s for-

mcij£ban jelennek meg a k<§perny<5n.

- A BASIC betoltfi program a 10. sorban lejjebb helyezi

a k6perny6t a membriSban, majd az fgy felszabadult helyre

a 20. sorban betolti a g6pi k6du programot. A 30. sor torli

a sprite-teruletet, a 40. sor pedig alap^HSsba Altttja a

sprite-okat.

Mivel az 50. sor torli a BASIC programot, az els6 lefuttatSs

eldtt felt6tlenul mentsuk szalagra vagy lemezre!

- A DATA sorok hibStlan beg6pel<§s6r6l az al^bbi pa-

rancssorral gy6z6dhetunk meg:

RESTORE :A=0:FOR 1
= 1 TO 372:READ B:A=A+B:

NEXT I:? A
A k6perny<5n a 46882 szSmnak kell megjelennie.

A g6pi k6du rutinok sz^m^ra 4 Kbyte helyet foglalunk le.

Ebb6l ugyan most csak 2 Kbyte-ot haszn£lunk (a k6p-

erny6mem6ri^nak fontos, hogy kerek 4 Kbyte-os cfmen

legyen v6ge), a fennmarad6 teruletet rem6lhet6leg a jov6-

ben m6g betoltjuk rendszerb6v(t6 rutinokkal.

Rieth Jozsef

o

APROSAGOK
Tisztelt Szerkeszt6s6g

!

Masodik oszt£lyos gimn6ziumi tanul6 vagyok.

N6gy 6ve programozok. Eddig Commodore-on,
jelenleg ATARI 800 XL-esen. Ny£ron kaptam
sziileimtol Datasettel egyiitt. Magyar nyelvG le-

ir£som minddsszeaz „Atari hetedhSt" cirnG konyv.

Ett6l tobbre voltam ki'v£ncsi, ez6rt sokat „fag-

gattam" a gepet.
Amire r^jottem, szeretn6m kozreadni.

Az alabbi cimek szerepe:
755,4 _ a k6perny6 karaktereit „fejre" 6IHtja

755,2 - vissza^lHtja a karaktereket
82,x ~ a k6pernyosorban a bal marg6 hossz^t

allitja be (max. 39)
83,x - a k6perny6 soranak utolso pozi'cioja

(jobb marg6)
767,1 - a BREAK 6s RESET billentyQn kiviil min-

den billentyut letilt

767,0 - enged6lyezi a billentyuket

53817 6rt6ke 17 - ha a HELP billentyQ le van
nyomva

53279 6rt6ke att6l fugg, melyik „f6m" billentyQ

van lenyomva.
6rt6ke: 7 - ha egyik sem

6 - ha START
5 - ha SELECT
4 - ha SELECT+START
3 - ha OPTION
2 - ha OPTION+START
1 - ha OPTIOIM +SELECT
0 - ha OPTION +SELECT+START billen-

tyQ van lenyomva.
40000-40960 - k6perny6 memoria helye.

52232-53248 karaktermem6ria helye.

Nyikes Gabor, II. oszt gimn. tanulo, 3400 Mez6-
kovesd, Vilma ut 62.
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Meg el sem ultek az Amiga gepek megjeleneset Ss
az 1000-es csondes bukasat kovetd hullamok, is-

met uj gSp tunt fel a lathataron: az Apple (alma)
ceg „asztali oriasa", a Macintosh II. Az intenziv
piaci rohamba fogott 3A trio (Atari-Amstrad-
Apple) oszlopos tag/a ismet visszakerult megszo-
kott helyere a nyugati szaksajto cimoldalan. Mi-
vel azonban az Apple gepek naunk nem olyan koz-
ismertek, mint a Sinclair vagy Commodore tipusok.
tekintsiik 3 rovid fe/ezetben at a ceg eddigi teve-
kenysegetl

1. FEJEZET - AZ INDULO EVEK
Az els6 igazi nagy sikerrfil az Apple 1 1 - rc5 1 mindenki tudja
az alapsztorit. Ez az a g6p, amelyet egy alagsori garSzsban
tervezett k6t fiatal, Steve Wozniak 6s Alan Baum 1 976-ban.
Az addigi g6pekn6l jobb, szmes grafik6ja, bovit6si lehetfi-

s6gei, peri?6ri6i 6s remek programkm6lata az akkori f6l-

professzion6lis kateg6ria 6l6re emelt6k. A fejleszt6k ter-

m6szetesen a v6gs6kig igyekeztek kiaknazni a g6pben rejl6

lehetosegeket, gyors utemben piacra dobtak az Apple
ll-f-t majd a lle-t, k6sobb a llc-t. Az ut6bbi tfpusb6l az
3rcsokkent6s 6rdekeben kihagyt6k a b6vft6si Iehet6sege-
ket, val6szmuleg ez volt az oka, hogy a He v6gul meg-
bukott. Az1984-esgazdas2gi 6sszegz6s dobbenetes ered-
m6nyt hozott. A bev6telek legnagyobb r6sze az akkor m6r
sz6mos ujabb gy6rtm6ny mellett m6g mindig piacon Iev6
Apple lie elad6saib6l sz6rmazott. fgy teh6t a c6g h6l6s
gesztusk6nt kituzte a lobog6t: Az Apple II. orok!
1985-ben nagy erovel hozzal^ttak az Apple II. korszeru-
sit6sehez. Az uj g6p Apple IIGS n6ven jelent meg. A 8 bites

6502 processzort felviltotta a 650816, amely 16 bites,

de mukodhet 6502 uzemm6dban is. 7 db bov(t6 6s egy
SCSI csatlakoz6val (erre k6s6bb r6szletesen kit6rek)
I6tt6k el. A k6perny6 legnagyobb felbont6sa 640*200,
ekkor soronk6nt 4 szfn jelolhetfi ki egy 4096 szfnbfil 6II6

palett6r6l. Be6pftett floppy nines - az 6s Apple ll-hoz
hasonl6an - viszont konnyen illeszthetfi 3,5 coll 6s 5 1 /4
coll 6tm6r6ju meghajt6. A be6pftett mem6ria 256 Kbyte
m6retu, b6vit6s 8 Mbyte-ig Iehets6ges. A g6p f6 er6ss6ge
m6gsem a hardver, hanem az a becsl6sek szerint 25 000
program, ami a GS megjelen6sekor m6r piacon volt.

2. FEJEZET - A NAGY UJITASOK
Id6k6zben uj szelek kezdtek fujdolg6lni a sz6mft6g6p-
piacon. Megjelent a ,,nagy k6k", az IBM. Tal6n ez volt

az oka, hogy az uj rem6nys6g az Apple III. p6ld6tlanul

rovid id6 alatt megbukott, de val6szfnubb, hogy az Apple
maga okozta gy^rtm6nya hal6lat Macintosh fant6zianevu

term6k6vel. Az uj g6p az Apple fejleszt6si stflusSra jellem-

z6en nem egyszeruen nagyobb volt el6dein6l, hanem mi-
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n6s6gileg hozott ujat. Az els6 v6ltozat 1 28 Kbyte mem6-
ri6val k6szult, ezt k6s6bb 512 Kbyte-ra b6vftett6k. Mer6sz
ujft^s volt a mindossze 9 inch k6p6tl6ju fekete-feh6r mo-
nitor, hisz az IBM g6pekhez 12 inches szfnes monitorok
is illeszkedtek. Hogy ez mi6rt volt igaz6n ujit6s? Mert a

kis k6perny6n 512*342 k6ppont felbont6st val6sftottak

meg, ami pazar Iatv6nyt nyujt.

A szokatlan huz6sok kozott a m6sodik - 6s val6szinuleg

a I6nyegesebb - az az6ta elmaradhatatlan eg6r. A hajl6kony
k6belen csatlakoztatott dobozk6t az asztalon tologatva

lehet a k6perny6n Iev6 mutat6t mozgatni 6s segi'ts6g6vel

utasi't6sokat, uzemm6dokat v6lasztani,vagy ak6r rajzolni.

Az eg6r va!6j6ban nem egyszeruen egy uj beviteli eszkoz
volt, hanem az uj programoz6si stilus r6sze. Az Apple tu-

lajdonk6ppen ezt a stflust m^r a Mac-et megel<5z<5en ki-

pr6b^lta nem tul nagy karriert befut6 Lysa nevu g6p6vel.

A fejleszt(5kben felmerult a gondolat, hogy az operaci6s
rendszerekhez mell6kelt arasznyi vastags6gu dokument6-
ci6 megtakarithat6. ha a g6p egy kicsivel okosabb. El-

hagytak h6t egy csom6 osszetett, 6m igen ritk6n haszn6lt

parancsot, az e!6rhet6 parancsok pedig egy menun jelen-

nek meg, amelyrfil az eg6rrel lehet v6lasztani. [gy pi. mfg
egy program m6sol6sa az IBM PC-ken fut6 MS-DOS-ban
a kovetkez6 utas(t6ssal megy: copy a:programn6v b:

addig az uj un. ikonvez6rl6su oper6ci6s rendszerben a

felhaszn6l6 r6mutat a program nev6re, majd a meghajt6t
jelk6pezo fi6kra 6s a m6so!6s m6r megy is. Nem csoda,
hogy a Macintosh az IBM PC-k komoly riv6lis6v6 v6lt.

A sikerhez hozz6j6rult a Macintoshban alkalmazott Moto-
rola 68000 processzor is. Az els6sorban ipari 6s grafikai

c6lokra szeles korben elterjedt processzorcsal6dot sokan
a jov6 nagy remenys6g6nek tartj6k. A 68000-es processzor
k6pess6geiben m6r sokkal ink6bb eml6keztet a nagy g6-
pek kozponti egys6geire mint mikroprocesszorra. Adat-
vezet6ke 16 bites, bels<5 regiszterk6szlete 8 db 32 bites

cfmregiszterb6l 6s 8 db 32 bites adatregiszterb6l

A cimregiszterek egyike a stackmutatb. A regiszterek

egyen6rt6kuek, valamennyi utasit6s valamennyi regiszter-

rel v6grehajthat6, a cimz6si m6dok konzekvensek, a 14
fajta cimz6si m6d mindegyike minden helyzetben alkal-

mazhat6. Az oper6ci6s rendszer 6s a felhaszn6l6i progra-

mok elkulonft6se 6rdek6ben kulon felhasznal6i 6s rendszer-

6llapot I6tezik. A kozvetlenul el6rhet6 cimtartom6ny
16 Mbyte, ehhez 24 cfmvezet6k all rendelkez6sre.

Osszehasonlft6sk6ppen: az IBM-XT g6pekben Iev6 Intel

8088 adatvezet6ke 8 bites, regiszterk6szlete 4 db 16 bites

regiszterbfil, 4 db mutat6regiszterb6l 6s 4 db szegmens-
regiszterb6l 6II. Ez ut6bbiakra a 64 Kbyte-os mem6ria-
szegmensek el6r6s6hez van szuks6g. Ez persze I6nyegesen
korulm6nyesebb mem6riahozz6f6r6st eredm6nyez. Az uta-

o



sitask6szlet akkumulator orientSIt a regiszterk6szlet nem
egyen6rt6ku regiszterekb6l 611.

Az Apple-tfil megszokott m6don a Macintosh siker6t

igyekeztek ismet j6l kihaszn6lni. Piacra kerult a Macintosh

Plus vagy ahogy rajong6i 6tkeresztelt6k, a Mac Plus.

A mem6ri6t 1 Mbyte-ra b6vftett6k, a 400 Kbyte-os 3,5

collos floppy kapacit6s6t 800 K-ra novelt6k 6s a rendszer

ROM is gyarapodott: 64 Kbyte-r6l 128 Kbyte-ra. Ebben

egy6bk6nt m6r nem kapotthelyet a n6pszeru Quick Draw
rajzol6 program, ehelyett megjelentek a winchesterkeze!6

rutinok 6s megint valami uj, az SCSI busz.

A buszt eredetileg Iemezegys6gek illeszt6s6re sz6nt6k,

k6s6bb kiderult, hogy sz6mit6g6p-sz6mit6g6p kapcsolat

lebonyolit6s6ra is alkalmas. (Innen a n6v: Small Computer

System Interface.)

A buszra 8 egys6g kapcsol6dhat. ezek mindegyike lehet

floppy, kem6nylemez, sz6mft6g6p vagy b6rmilyen adat-

feldolgoz6 eszkoz. Az inform6ci6forgalmat b6rmelyik egy-

s6g kezdem6nyezheti, maga az inform6ci6csere pedig igen

magas szinten tort6nik. A kapcsolat kezdem6nyez6 eszkoz-

nek a megsz6litott eszkoz mibenl6t6vel nem kell foglal-

koznia. A megsz6litott eszkoz kerheti a kapcsolat fel-

fiiggeszt6s6t, majd ha k6pes az ig6nyek kiel6gft6s6re. ujra

folujfthatja a kapcsolatot. fgy a rendszer buszkihaszn6lts6ga

igen ]6, maga a h6l6zat pedig a kezel<5programok ^tfr^sa

n6lkul egyszeru „dugdos6ssal" 6tkonfigur6lhat6.

A lenduletet ism6t kudarc torte meg. A kovetkez6 fejlesz-

t6s a Mac SE nem vSltotta be a tervez(5i rem6nyeket.

Ez nem is meglep6, mivel I6nyegi ujft6st nem tartalmazott.

3. FEJEZET - ES A JdVO?
1987 6prilis6ban megjelent a Macintosh II.Kozponti egy-

s6ge a 68020 szuperprocesszor, a 68000 alaposan to-

v6bbfejlesztett v6ltozata. Ez m6r igazi 32 bites processzor

saj6t bels6 gyorslt6t6rral (catche memory), melybe nem-
csak az aktu6lis utasft6st veszi fel feldolgoz6sra, hanem
annak kdrnyzet6t is. (gy ak6r eg6sz ciklusok futtathat6k

an6lkul, hogy utasftcis6rt a mem6ri6hoz k6ne fordulni.

A 68020 kieg6szfthetfi 68881 aritmetikai seg6dprocesszor-

ral. A Mac 1
1 -be behelyezve ezt az IC-t az aritmetikai

muveleteket v6gz6 programok 3...30-szor gyorsabban

futnak. A c6g szerint, ha a programoz6 kifejezetten 6pft a

68881 -re, a sebess6g 30. . .2000-szeres6re is novelhetfi.

Az IBM-AT m6retu dobozban 6 db un. NuBus csatlakoz6

is helyet kapott. Ezek mindegyik6be akar processzork6rtya

is helyezheto 6s fgy a 68000 csal6d multiprocesszoros

t6mogat6s6nak koszonhetoen val6di tobbprocesszoros

rendszer jon I6tre. (gy k(vanj6k egy6bk6nt a kozeljovfiben

megjelen6 Intel 80286 seg6dprocesszort is csatlakoztatni,

minek eredm6nyek6nt a felhaszn6l6 asztal6n egy dobozban
egy Macintosh II 6s egy IBM-AT kaphat helyet. R6ad6sul

a k6t g6p p6rhuzamosan mukodhet.

MACINTOSH II
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A I m a v i ra^z a s ?

Hogy a dolog sim^n menjen, a Mac ll-hoz k6t monitor
is csatlakoztathat6. A grafikai felbontSs 640*480, minden
k6pponthoz 16 szfn v3laszthat6 egy 16 millte szfnb<5l 6116
palett£r6l.

A 256 Kbyte-os video RAM-ot 512 Kbyte-ra btfvftve a
megadhatb szinek szcima 256. A m^sodik monitor csatla-
koztatSs^t a g6p 6szreveszi 6s egy6b beavatkozSs n^lkul
alkalmazkodik. A rendelkez^sre 2II6 t^rkapacit^s 1 Mbyte
de ez 2 Gbyte-ig b6vfthet<5. A 3,5 collos meghajt6 800 K-s,'

Iehet6s<§g van tovSbbi 2 floppy 6s egy 20, 40 vagy 80
Mbyte-os kem^nylemez be<§pft£s£re. Az SCSI buszon ke-
resztul tov^bbi floppy-k 6s kem6nylemezek csatlakoztatha-
t6k.

A hangot egy n6gycsatorn6s szintetiz6tor 6s k6t Sony
erSsitS szolg6ltatja - term6szetesen sztere6ban. A szinte-
tiz6tor a hagyom6nyos hull^mform6kon kfvul egy szokatlan
szolg6ltat6st is nyujt: k6pes mintav6telezett hangok vissza-
ad6s6ra. A mintav6telez6s 44,1 KHz-en tort6nik - csakugy,
mint a CD j6tsz6kn6l - a kfv6nt hull6mforma pedig 256,
illetve 512 amplitud6adattal adhat6 meg. MSsik Iehet6s6g
kiils<5 jel mintav6telez6se, ezt a szintetiz6tor a t6rol6s ut6n
tetsz<5leges hangfekv6sben k6pes visszaadni. fgy klavia-
tura csatlakoztat6s ut6n (mert term6szetesen azt is lehet)
az ember elj6tszhatja kedvenc dallamait mondjuk soros-
uvegen. egy szem6tlap6t 6s hajnali mozdonyfutty kfs6ret6-
vel.

A hardver Iehet6s6geket j6l osszehangolt ikonos vez6rl6su
oper6ci6s rendszer fogja ossze, mely term6szetesen az
eg6rre t6maszkodik. A c6g 6vatos megfontolts6g6t bizo-
nyltja. hogy a mer6sz ujft6sok mellett is fut a g6pen a r6gi
Mac-programok 95%-a, a 80286 k6rtya megjelen6se ut6n
pedig' a hatalmas MS-DOS programv6laszt6k is rendel-
kez6sre fill. Tervezik az UNIX oper6ci6s rendszer teljes
adapt6ci6j6t is. Egy v6ltozat ugyan m6r mukodik a g6pen,
de a v6gleges verzi6 csak a 68851 MMU (mem6ria-
vez6rl<5) megjelen6se ut6n v6rhat6.

Hogy mi iesz az tij g6p sorsa, az egyeldre reftSly.
A magas, kozel 4000 dollaros ar minden esetre izgai-
mass* teszi a kerdest. A piac ugy tiinik bizaimat
szavazott az Appie-nek. a Wail Street i reszvGnyek
Aranak gyors emelkedese iegalibbis erre vail.
Az Amiga 1000 bukasa fenyegetd pSIda, de taten
a Mac II. iesz az a g6p, ami megtdri az IBM-gGpek
4s klonjaik uralmit, eldtirbe hozva a felhasznild
szemelyet az oper&cids rendszerek mSgikus pa-
rancssz64radat6vai szemben.

FAZEKAS ISTVAN (A Byte nyomin...)

PROGRAMAIMILAT:

C 16 KARAKTER EDITOR

C 16 KARAKTER EDITOR
Rtgi vigyam volt, hogy legyen egy sajM ktszltSsQ karak-
tereditorom. Most vSgre elktszult, 4s rdvids6ge miatt
szeretnSm m&sokkal is megismertetni.

A PROGRAM RO VI D ISMERTETfczSE

:

Az elso 6t sor vegzi a gepi kodu atmasol6rutin betoltes£t,
inditasat 6s az interpreter 6tallftasat. A 70-90 sor vegzi
az ati'rando karakter beolvasasat. A 100- as sor hatarozza
meg a karakter kddszamat, valamint elso byte-janak hely6t
a mem6riaban. A karakter mind a 8 byte-jat a 120-as sor
olvassa be. A 130-150 sor a 8 byte decimalis alakjat valtja

at binarissa, 6s trja ki a kepernyore. A 170-es sor CLR
utasitasara azert van szukseg, mert a program a grafikus
karakterek atfrasakor neha ,,megzavarodik". Az uj karak-
tert - bina>isan abrazolva - a 250-es sor ker i be. Ennek kor-
rektseget ellenorzi a 260-280 sor. Az uj karakter tarolasat
a 310-330 sor vegzi.

A PROGRAM VALTOZOl :

W: szaml£l6, E: az atfrand6 karakter kodja, C: az ^tirando
karakter elso byte-janak helye a mem6riaban, A$(x): a
karakter byte-jai abrazolva, Y$(x): az uj karakter bina>i-

san abrazgJva. M,X: segedvaltozbk, az uj karakter mem6-
ri6ba helyezes6nel van szerepuk.

HOGYAN HASZNALJUK A PROGRAMOT7
RUN ut6n a program megke>dezi, hogy melyik karaktert
irja ^t. Valaszoljunk a megfelelo billentyuvel. Ezutln ki-

rajzolodik a kepernyore az adott karakter nagyftott kepe.

10 PR. I NT "73" W=©
20 FORR=0TO32 REROB " FOKE 1 2288+R / B h4EXT
3Q 0RTR168,8, \€2,%. 189,0,298, 1*57 . id . 56 1 232
35 0RTR208 , 247 , 238 , €

,

48 . 238 * 9, 48 , 136* 208 , 236
40 0RTR163,208, 141 ,€,, 48, 169,56, 141,9,48,96
58 SVS 122*8 ' P0KE65298 , 1 92 i P0KG65299 > 56
60 COLOR© ,16,0 C0L0R4 ,15,3 = COLOR 1,11,6
70 PRINT: pR INT"MELV I K KRRRK.TERT IRJRM RT? M

80 GETKEV R* SCNCLR i IFR*=CHR*< 13 > THEHEhO
90 CHRR, 1,1,"'" CHRR, 2, 1 , R* CHRR , 3 , 1 ,

"

' u

95 CHRR ,5,1," KRRRKTER RT IRRSR

"

1O0 E-PEEKOi t4) C=14336+8*E
1 1 0 PR INTCHR* < 1 3 > = RESTORE 1 88
120 FOR.R=0TO7 i 8<R>=PEEK<C+R> HEXT i DO
130 B=S<:W> F0RF=0T07 i REROQ
140 fl(F>=e/Q iF rcf;o=i thenr*<:f>="1" b=b~q:Elser*<'.f>="0"
150 NEXT s FRINTCHR*<:27> + "Q" i RESTORE 180
1 55 PORR=0TO7 « CHRR. , fl+ 1 3 , W+ 1 3 , R* <f\ > ' NEXT - W=W+

1

160 LOOP UNTILW-8
178 CLR:E=PEEKc:3li4> ! C=14336+8*E W=0
180 0ATR128, 64, 32, 16,8,4,2,

1

19© CHRR, 13,5, "RZ UJ KRRRKTERT SORON-"
20© CHRR ,13,6,"KENT I RD BE !

"

210 CHRR ,13,8," URES PONT='0'"
220 CHRR, 13,9, "TEL I PONT='l''"
230 CHRR.,0, 13, ""

240 FORR=OT07
250 CHRR, 1 1 , 13+R, "

" = INPUTV*<R>
260 IFLEN (. V* <R > >O8THEH250
270 F0R2=1T08
280 I F?1 1 <:V* <.R > , Z , 1 >O " 1 " Rb4Df1 1 O* (. V* CR > , Z , 1 > <> " 0 " THEN250
290 NEXT RESTORE 180 ' NEXT = W=0
300 E=PEEK< 31 14 > =C=t4 336-«-8*E 00
3 1 O RESTORE 1 80 FORR= 1T08 ' REROQ
320 M*VRL < M IO* <: V* C W > , R , 1 > > = X»X+ <M*Q >

330 NEXT : POKEC+W , X i W=W+ 1
' X=0 i LOOPUNT I LW=8 i U=0 i OOTO70

0 jeloli az iires, 1 a tele keppontokat. A karaktert soronkent
irhatjuk at. Az elozoleg befrt sort nem tudjuk javftani, csak
ha vegigirjuk mind a nyolc sort, es ujra kezdjuk. A karak-
terek atlrasat addig folytathatjuk, mfg a ,, melyik karaktert
irjam at" kerdesre RETURN-nal valaszolunk. Ha el akarjuk
menteni az uj karakterkeszletet, kapcsoljunk at monitorba
es adjuk ki a kovetkezo parancsot:
S" Fl LEN EV",01 ,3800,4000
(Drive eseten a 01 helyett 08 -at irjunkl)
Megjegyzes: ha az uj karaktereket akarjuk hasznalni, ne
kapcsoljuk be a finomgrafikAt. Ha hasznalatukkor bar-
milyen - a g6p altal jelzett hibat - kovetunk el, a k£perny6
zavarossa valik. Ilyenkor a POKE65298,192:POKE65299,56
utasftas segft. Ezt erdemes KEY-be befrni.

A program a rdvidseg ^rdekdben nem tartalmazza az
ujonnan bevitt karakter ellendrzes^t, de ezt b^rki elkeszit-

heti. A program hasznalatfthoz mindenkinek sok sikert

kfvanok.

E6ry Zsolt. 2626 Nagymaros, Rakoczi ut 30.
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VALOSZ IN0SEGSZAM ITAS
Rendhagy6 m6don egy pici elm^lettel

kell kezdeni, minthogy nem egyertel-

mOen torzsanyagr6l van sz6.

- A val6szfnGseg sz6r6l tobbe-kevesbe
mindenkinek van valamilyen fogalma.
Sokan egy szazalekot rendelnek hozza
(pi. eso valoszinGsege 35%, penzzel

fejet dobunk, ennek az eselye 50%
stb.) Korrektebb a val6szinGseget egy
nulla 6s egy koze eso szamkent ertel-

mezni : az esetek hanyad reszeben kovet-
kezik be a vizsgalt esem^ny (dolog).

- Veletlen esemenynek egy olyan torte-

nest neveziink, aminek pontos lefolyasa,

vagy kovetkezmSnyei tobbf^lek lehet-

nek. Azt altalaban tudjuk, milyen lehe-

tosegek vannak, de hogy pontosan
melyik lesz, arra vonatkoz6an csak ta-

lalgatni lehet. Peldaul egy kocka feldo-

basakor az 1-6 szamok barmelyike lehet

legfelul, de hogy melyik, az teljesen

bizonytalan.

- A veletlen esemenyek lehetseges ki-

menetelei azok a lehetosegek, amelyek
kdzul valamelyik bekdvetkezik. Kocka
dobasna I az 1 ,2,3,4,5,6 sza mha I maz ; id 6

-

jarasnal a (napos, borult, esos, szeles,

valtozo) halmaz egy lehetseges megadas
bar ehhez nyugodtan hozzaveheto a

„kicsit felh6s", 6s az „ft6letid6" is.

EgyertelmGseg kedveert kizarblag olyan
eseteket targyalunk, ahol a kimenetelek
szamokkal jellemezhetok. Peldaul nem
azt mondjuk, hogy „semmi-kev6s-sok-
rengeteg" csapadek lesz, hanem inkabb
azt, hogy X mm - egyszerGs6g ked-
vee>t egeszekre kerekftve.

- Egyenletes eloszlasu (val6szinusegG)
esem^nyrol akkor beszelunk, ha vala-

mennyi lehetseges kimenetel egyforma
val6szinGsegG (eselyG). Peldaul a kocka-
dobasna I az 1-6 ertekek eg yforman
1/6 esellyel adodnak, de nevetseges

az az allltas, hogy 1/2 val6szfnuseggel

esik a h6 aprilis vegen.

- A val6szinGsegek ,,kiszarmtasa" ket-

felekeppen tortenhet: definfcio szerint

az osszes lehetoseg szamaval el kell

osztanl az un. kedvezo esetek szamat
(peldaul a kockaval azert dobunk 1/2 va-

l6szfnGseggel parosat, mert a hat lehe-

tSsegbol a fele paros, a fele paratlan,

tehat 3/6=1/2 a kfv$nt arSny). A maso-
dik ut, hogy gondolatban (avagy pld.

computerrel) sokszor megismeteljuk a

veletlen esemenyt, 6s a kedvezo/osszes
esetek aranyat tekintjuk valbszinGseg-

nek. Ezt az ut6bbi modszert szimula-

cibnak nevezik: ugy teszunk, mintha
(sokszor) megtortenne. Itt nagyon fon-

tos a sokszori „eljatszas", a szimulaci6

megblzhat6saga elsosorban ettol fugg.

Maguk az eljarasok konkret esetekben
sokkal bonyolultabbak, tobb elemzett
peldaval pr6baljuk pontosltani a m6d-
szereket.
7. feladat: „Dobjunk fel" szamftd-
geppel egy kockat 1000 alkalommal,
6s ertSkeljuk ki a kiserletet. Ezt

kuldnben a kockadobas szimulaci6ja-

nak nevezzuk.

50 N-1000
im FOR 1 = 1 TO N
1 1 Q R= I HT C RND <1>*6+1> i KO < R > =K.O < R

>

+ 1

120 NEXT I

20© FOR 1 = 1. TO 6 * PRINT KO<I>;KXKI
> /N , KO < I > /N~ 1 /6 ' NEXT I

2. feladat: Szimulaljunk ket kockaval
val6 dobassorozatot I

20 DIM KO<20)
50 H= 1.000
100 FOR 1=1 TO N
1 10 R=

I

HT <RND < 1 > 1 > +

1

HT < RND < 1

>

*6> t
« KO C R > =KO CR >

1

120 NEXT I

200 FOR 1=2 TO 12 : PRINT KO<I>;KO
<: I ;« SH 1 NEXT I

Hangsulyozzuk, hogy a 2 #INT(RND(1)
•6)+1 es az INT(RND(1 )*11 +2) valto-

zatok egyarant hibasak a sorban. Miert ?

Az elso esetben nyilvan az a hiba, hogy
csak paros szamok fognak elofordulni,

peldaul 7 soha nem jon ki. A masik
valtozat hibaja kevesbe szembetuno, itt

n6m\ elmeleti meggondolas seglt. Kony-
nyen lathato, hogy peldaul a kettes 6s

hetes ertekek nyilvan nem egyforman
valoszinGek, hiszen elobbi csak 1+1
6sszegk6nt adddhat, mfg a masik
1 +6,2+5,3+4,4+3,5+2,6+1 valtozatban
is kijohet. Pontosan az a helyzet, hogy
egy nem egyenletes eloszlast kellene
szimulalnunk, ez tortenik a 2. listaban.

A dolog „nem-egyenletes" voltat talan

j6l mutatja az alabbi tablazat

:

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

3. feladat: (De Mere lovag, XVIII.

szazad). Prbbaljuk meg eldonteni, mi a

valdszinGbb: egy kockaval dobva negy-
szer egymas utan, legalabb az egyik

hatos lesz; illetve, ket kockaval 24-szer

dobva legalabb egyszer 12 lesz az ered-

m6ny? Eddigi tudasunk alapjan foleg

a ket kockaval valo dobas fogja megdol-
goztatni a gepet : 100 klserlet is unalma-

san sok idot igenyel. A ket valoszmu-
seg kdzott viszont e\6g csekely kulonb-
seg sejlik, ezert megint az elmeletet
hivjuk segitsegul. Mindket esemenynek
az ellentettjet (ellenkezojet) vizsgal-

juk.

:

- Mennyi az eselye, hogy egyik dobas
sem lesz hatos? Ez konnyen lathatoan

(5/6) t 4, amit kenyelmi okokbbl geppel
fogunk kiszamitani.
- Ugyanigy a 24 darab nem 12-es dobas-
hoz (11/12) f24 ertek rendelheto, ami
mar kets^gtelenul gepes feladat.

PRINT 1 - <.5/6 > T4 / 1 - <'.35/36 > 124
.517746913 .491403869

4. feladatMnt ide illesztheto a ,,szu-

letesnap-paradoxon" - Id BIT-LET
5. feladat: Szimulaljunk egy N-soros
Galton-deszkat ! Ez egy olyan falap,

amibe az alabbiak szerint vertek szo-

geket:

O

I iu U u u

Minden szognel 1/2 es6llyel pattan a
goly6 jobbra vagy balra. K6rd6s, ho-
gyan toltodnek fel az utolso sor alatti

talkak, ha K golyot engedunk utjara?

50 INPUT K/K
100 FOR 1=1 TO K
120 R=0:FOR J=0 TO H
150 IF RND<t».3 THEN R=R-+ . 5 1 GO
TO R=R- .

5

160 NEXT J
lso r=r+ <:n+i>/2 =tr<r>=tr«::r:« + i
190 NEXT I

200 FOR J=0 TO N+l i PRINT TR<'. J>;-
NEXT J

Sajnos N=10 mellett a K=1000 ese-

tet mar alig gyozziik kivarni. Probaljuk
gyorsitani a programot: ne minden
szognel egyenkent dontsunk, hanem
rogton a talba eses esllyeit vizsgaljuk.

Segitenek a binomialis egyutthatok!

Torok Turul
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Dr. Kovacs Magda: Angol-ma-
gyar mikroszarmt6g6p-mikro-
elektronikai sz6ta> - LSI ATSZ,
253 o., 197 Ft

(A ha>omr6szesre tervezett sz6ta>-so-
rozat els6 kotete kozel 5000 cfmsz6
magyar megfelel6j6t adja meg, a
szakemberek szovegmeg6rt6si 6s for-

dft6i munkaj£t segftve.)

Sinclair Spectrum jat£k 6s prog-
ram III. - LSI ATSZ. 175 o., 120 Ft

(A sorozat uj kotete a jat6k-POKE-k,
a mikrolexikon 6s n6h3ny j3t6k lefrasa

ut6n a teljes LASER programcsalad
hasznalatat mutatja be.)

Dr. Pajor GSbor: Az IBM PC-r6l
kezdo felhasznaloknak I. A hard-
ver - LSI ATSZ, 630., 66 Ft

(A munka az IBM g6pekkel most is-

merkedfiknek nyujt segfts6get: meg-
ismerteti az olvas6t a sz£mft6g6p fo-
galmaval, 6s eligazftSst nyujt a h6x\6r-
ta>ol6k, a monitorok, a billentyuzetek
6s a nyomtat6k kozott.)

IBM PC XT/AT felhasznSI6i 6s
technikai informacios kartya -
LSI ATSZ, 96 o.. 126 Ft

(A kiad6 informaci6s kartya-soro-
zatahoz csatlakoz6 kotet a legelter-

jedtebb IBM g6pek DOS-parancsai-
val, BASIC-utasft^saival, valamint a
gyakran hasznalt gya>i programok
kezel6s6vel ismertet meg.)
Dr. Fut6 IstvSn: CPC BASIC ha-
rom szinten - Muszaki K6nyvkiad6.
383 o., 198 Ft

(A kotet a mind jobban terjedfi

Amstrad g6pek kezel6s6vel foglal-
kozik. Az els6 szint az altalanos tudni-
val6kat ismerteti, a m^sodik a g6pek
BASIC nyelv6t, a harmadik pedig g6pi
k6du programozasukat - 6ltalcinos St-

tekint6st nyujtva fgy a CPC g6pek
hasznalata>6l.)

Heift: CAD - DATA BECKER-
Novotrade. 165 o., 290 Ft

(A konyv a Computer-Aided-Design,
vagyis a sz£mft6g6ppel segftett mu-
szaki tervez6s alapjaiba vezeti be az

olvas6t C64-re k6szftett p6ldaprog-
ramok segfts6g6vel.)

Csikos Zsolt : C64/1 28 zenekedve-
loknek - LSI ATSZ, 144. o. r

125 Ft
Az al6bbiak olvashat6k Csik6s Zsolt
kotet6nek elfiszavciban: ..Arra tore-
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kedtem, hogy a konyv v6g6re 6rve
minden olvas6 megbizonyosodj6k:
igenis lehet BASIC-ben is j6 zene-
programokat frni, ha az ember el6g
ugyes."
A konyv 3ttanulm6nyoz6sa alapj6n
meggy<5z6dhettunk r6la, hogy ez va-
I6ban fgy van. A kotet teh6t el6ri

c6ljSt, ami ekkora feladat kituz6se
mellett nem kis 6rdem.
Hogy kinek sz6l a kotet? Az el6sz6-
ban a szerz<5 6t pontban sorolja fel a

va>hat6 olvasbi r6tegeket, - 6s ebb<5l

az derul ki, hogy tulajdonk6ppen
mindenkinek. Hiszen melyik Commo-
dore-tulajdonos ne szerette volna
m6g kihasznalni g6p6nek allft6lag

csodalatos, 6m BASIC-b<5l nehezen
el6rhet6 zenei Iehet<5s6geit?

CSIK6SZSCXT ^%

LSI AtKAlMAZAST€CHNIKA)

TANACSADO SZOLGAtAT

J6 fel6pft6su, logikus szerkezetu
konyvecsk6t forgathatunk (egy-k6t
hi6nyoss6gt6l eltekintve - de ezekr6l
k6s<5bb). Az el<5sz6t - szokatlan m6-
don - a 0. fejezet koveti, amely n6hany
I6nyeges tudnival6t tartalmaz a C64
csatlakoztatasi Iehet6s6geir6l 6s a

programok befr^sanak Ier6vidft6s6-

rfil. Ezek az6rt itt kaptak helyet, mert
a szerz<5 pesszimista meggy<5z<5d6se
szerint az el<5sz6t sokan ugysem ol-

vassak el. Az els<5 6s a masodik fejezet
a zeneprogramozas elm6leti megala-
pozasaul szolg£l: az 1. a hangrend-
szerekkel 6s a kottaolvas6ssal ismer-
tet meg (illetve a gyakorlottabbak itt

6tism6telhetik a tudniva!6kat), mfg a

2. a C64 hanggeneralasa>a szolg6l6
SID 6581 chip regisztereinek kezel6-
s6\ mutatja be.

A harmadik fejezetben kezd6dik a

dallamok programozasa: itt a rovid.

egysz6lamu dallamok g6pre vitel6t6l

eljuthatunk a harom hanggeneratort
hasznal6, tobbsz6lamu muvekig. A
fejezet nagy er6nye, hogy a szerzfi

azt is lefrja, hogyan is alakultak ki az
egyes programok, illetve r6szletezi az
egyszerusftSsi Iehet<5s6geket. Mint ku-
ri6zumot 6rdemes kiemelni a fejezet
utols6 programjat, ami egy 6tsz6lamu
darab k6t sz^mft6g6pre k^szult fel-

dolgozasa.
A negyedik r6sz egy jdl rendszerezett
szintetizStorprogramot mutat be, ez
az eddigiek j6 osszefoglal^sanak te-

kinthetfi. Itt is nagyon j6l kovethetfi
a program 6pft6se: ugyes trukkokkel
fokozatosan novelhetjuk a futas se-
bess6g6\.

Az otodik fejezet cfme: Zene 6s gra-
fika. Ojra egyetlen hosszu programot
k6szftunk, amelyben az otletes zenei
megoldasokat SIMON'S BASIC-ben
k6szult illusztraci6k kfs6rik.

Az utols6, hatodik fejezet egy elter-

jedt gyari program, a Music Shop le-

het6s6geit ismerteti. Persze, j6val egy-
szerubb egy ilyen seg6deszkozzel ze-
n6l6sre bfrni a g6pet, mint a hosszu
DATA-sorokkal - ennek ellen6re az
el6z6 fejezetekbfil megismertek sem
haszontalan tudnival6k.

A Music Shop szolg^ltat^sainak is-

mertet6s6re azonban meglehetfisen
logik^tlan sorrendben kerult sor, s6t
n6hany ki is maradt.
S itt kell rat6rnunk a kotet fogyat6kos-
s^gaira. A Music Shop bemutatSsa
ugy szakad felbe, mintha elvagtak
volna. Itt v6get is 6r a kotet 6rdemi
r6sze - ugy tunik, nem maradt el6g
id6 a befejez6sre. Ezt a f6lk6sz allapo-
tot mashol is tapasztalhatjuk: fgy a
szintetizator el6re programozhat6 ki-

lenc dallamabfil csak n6gyet tal^lunk
meg - mondvan, hogy a tobbi nem



k6szult el a kotet nyomd^ba ad6s6ig.

Tal6n kevesebb siets6ggel tokelete-

sebb konyvet sikerult volna kiadni.

M6g egy furcsas6g: az utols6 fejeze-

tet kovet<5 fugge!6kek utSn az olvas6

m6g n6gy 6rt6kes oldalra lapozhat

rS: k6t dob-program rovid ismerte-

t6s6re - de ezt a tartalomjegyzek sem
jelzi, ugy tunik. az utols6 pillanatban,

„konyvz^rtakor" kerultek ide.

Mindezek ellen6re igen j6l haszn^l-

hat6 a kotet 6s ezt segftik az egyes
t6makor6khoz kapcsol6d6 feladatok

is - s6t a matematika ir6nt 6rdekl6d6
olvas6 az egyes hull^mform^khoz
tartoz6 Fourier-sorok elemz6seben is

elm6lyulhet a fuggel6kben. V6gul ku-

lon emlft6st kell m6g tennunk a kotet

kivite!6r<5l: mind a szed6st, mind az

abrSkat, rajzokat Macintosh g6pen
k6szftett6k. A kulonbozo betutipusok

j6l tagolj6k a konyvet (b6r meg kell

jegyeznunk, hogy a fejezetcimek 6s

alcfmek zsinbrfr^sa kisse gyermeteg),

6s elSmulhatunk a g6p csod6latos

grafikai k6pess6gein.
TallSr Jdzsef

Egy negat/v tapasztalatomrdl szeretndm t£J6koztatni onoket rovi-

den. A tortSnet alapjaul: hobbiszeruen fog/a/kozom a szamitds-
tqchnik4val, ill. programozAssal - az OTLET (6s benne a BIT-LET),
mivel Magyarorszagon nam duskalhatunk az ilyen t6m6ju saftdter-

mekekben, az egyik legfontosabb hlrforrisom. Azt is itt ofvastam,
hogy masokkal egyetemben Lampert Gabor (P6pa. Bake J. u. 14.)

programokat cserelne kazettin. Annak rendje-modja szerint kiitd-

tem egy programlistat, Gabor pedig az eny6mmel egyutt - amelyen
mar kijeidlte a szamAra kivAnatos programokat - etkiildte az dvdt.

En a programokat tartalmazd kazettAvaf egyutt kuldtem vissza

Gabor lajstromat (kb. ugyanannyit jeloltemki, mint 6). Telt, mult az
idd - kb. ket honap mulva irtam egy kisse s6rt6dott hangu levelet

a fiunak, mirejott is vissza a kazetta a programok fetevel. Iddhi&nyra
hivatkozva e/ndzest k6rt, s a hianyzo dolgokat is kilStSsba helyezte,

de ehhez meg egy kazettat k6rt.

Efkuldtem...
Jelenleg is itt tart az ugy, pedig a miisodik menet szeptemberben
kezdddott, s levelet is irtam GAbornak. Ideje pedig bizonyosan van,

hiszen u/ra hirdetett a janudri BIT-LET-ben.
Nem tudom, egyebkent milyen visszafelz6seket kapnak e fdrum
m0kod6s6r6l, ettdl az egy alkalomtdl eltekintve nekem is ink£bb
drom forr£sa, mint bosszusage. Arra azonban figyelmeztetnem az
olvasotabort, hogy Lamport G4bor a kazettakat is gyGjti, nemcsak
a programokat.

Odvozlettel B&nhalmi P6ter. Miskolc, Konyves K. u. 19. Ill14.

Kdszonjiik, hogy megfrta a tdrt6neteket. Mi csak egyet tehetunk:
Lamport G£bort a Cserebere rovatb6l „diszkvalifik£ljuk".

C 64-er magn6kazett6s j6t6kprogramokat cser6ln6k.

Blr6 Istv6n, 1025 Budapest Fels6z6ldm6li ut 61-65.

Plusz 4 j6t6k-, oktat6- 6s felhaszn6l6i programokat cser6lek, lemezen is.

K6lm6n Albert, 3300 Eger, R6k6czi ut 31 . III. 1 1

.

Telefoniizenet: 143-031, 330-345 (Bp.)

Elcserelnem Primo 64-ee gepemet (ZX) Spectrum gepert vagy
Commodore 1 6-os g6pre.

Schmidt SzilSrd, 7900 Szigetv6r, Sz6chenyi u. 43.

Sok programmal rendelkezo, g6pi kodban j£ratos C 16 tulajdonost
keresek. En is ilyen vagyok.

Zalka Ern6, 9022 Gy6r, Arp6d ut 51 /A

f ,Primo" j6t6k- 6s egy6b programokat cser6lek. Cim: Szarka Zolt6n,

1185 Budapest Puna u. 23.

Commodore VC 20-ra b6vft6s 6s alapgepes g6pi k6du programokat

cser6ln6k. Lev6lben vagy szem6lyesen.

Szab6 Zolt6n, 1211 Budapest T6ncsics M. ut 65. I/4.

MSX rendszeru sz6mft6g6pesek jelentkez6set v^rom program- 6s ta-

pasztalatcsere c6lj6b6l. Tel.: (06-46)12-634 Jancsur6k Istv6n, 3528
Miskolc, Dr6va u. 7.

Commodore 16 programot cser6lek!

Bodorl6 Mih6ly, 5711 Gyula, Megyesi S. u. 27(

Tudom, hogy mindenkinek szuveren joga az, hogy vilaszol-e egy
ismeretlen levelere vagy sem. Azt viszont mir nem drtem, hogy
az olyan emberek mt'6rt adjak kozre a nevuket, cimuket, akik a hoz-
zajuk irt udvarias hangu levelet valasz ndlkul hagyjak. Ez tortdnt
velem a januari BIT-LET program cserebere kapcsan. Minden
C16 cimre irtam 6s ez ideig eredmdnytelenul. Szeretndm egyszer
kiprdb&lni, hogy vajon birndm-e az iramot hasonld esetben, de azt
megig6rhetem, hogy minden levelre vAlaszolndk. Az se volna baj,

- ha mddlenne r£ - ctmeketkapnek 6s en Irn6k e/dszdr. Pel 6ve, hogy
van egy CI6-os g6punk 6s gyerekeim (8 6s 14 evesek) eleg sok iddt
toltenek el mellette. Elsdsorban nekik szeretnek kedvezni, hogy
mindl tdbb programunk legyen, de a kozsegben m6g van 9 g6p es
igy nekik, ill. a hasznAldiknak is tudnek segiteni.

Somogyi G6bor, 6527 Nagybaracska, Toldi u. 2.
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P0STA
AlapproblGmam az, hogy szeretnek
egy szamitogGpet venni, de m6g nem
sikerult eldontenem milyen legyen.
A Commodore 16 6s a Commodore
P/us/4 6rdekel a legjobban. E k6t
gtippel kapcsolatban lenne hirom
ke*rd6sem

:

1. A C16-ra irt g6pi kodu programok
futnak-e a Plus/4-en?
2. A P/us/4-ben van-e be6pitett
MONITOR program ?

3. A C16-OS POKE utaslt6sait mege*r-
ti-e a Plus/4?
Slkldsl G&bor, 2051 Biatorbtgy,
Kossuth u. 2.

Vaiaszaink: Igen-igen-igen ! Harom-
szor is igen

!

Tisztelt Szerkeszt6s6g I

Nekem u/C64-em van, deprogramoz-
tam HT-n 6s ZX-en is, igy nem esek
gondba. ha a Commodore programok
idoszakosan hatt^rbe szorulnak,
mart egy misfajta g6pre irt program
at/rasa C64-re J6 sz6rakoz6st jelent.

Ennek gyakorlasa sokszor utkozik
akadalyba. mivel nines birtokomban
a g6p rtiszletes leirAsa, a Kernal-
rutinok cfmei. K6rem onoket, hogy
ha modjukban 611, kufd/6k el nekem,
vagy a lapban kozolje'k k6r6semet.
FSradozasukat elore is koszonom.
Ga/ambos Zsolt, 7200 DombovAr,
Ady E. ut 1a. 1/3.

A Ievel6ben leirt t£bl6zatokat elkut-

deni nem all m6dunkban, idonkent
reszleteket taldlhat lapunkban. Ennel
sokkal reszletesebb inform£ci6hoz
juthata Data Becker -sorozat konyvei
bol (igaz, hogy az aruk eleg magas).
Mem6riate>kep. ROM lista stb. pf.

a „C64 belso felepitese" c. konyvben
talalhato. Ezek a konyvek szinte

minden olyan konyvesboltban kap-
hat6k, amelyek egy£ltal6n foglalkoz-

nak muszaki vagy szAmftfistechnikai
konyvek arusftdsaval.



Kovetkezo szamunk junius 23-4n jelenik meg, addig is

minden heten az Otletben szamitastechnika

NYERTESEK:
Megtartottuk a Quatroplus nyero 6s a Harmadgepnyero
sorsol£s£t.
A Quatroplust Csillag Peter budapesti,
a Plus/4-est pedig Bir6 Gabor kisvardai palyazonk nyerte.
QratuMlunkl

10 INPUT N
15 goto te+<M>e>«<H«iHT<M>>*ie
2% DIM T<W>
21 PRINT
25 I=0
38 1 = 1+1
35 INPUT T<:i>
40 GOTO 3&~<l*N>*15
45 1=8
46 PRINT
50 1=1+1
55 Jm%
60 J=J+1
65 GOTO 85*<T<J><T<I>>*13
70 V=T<I>
75 t<:i>=t<:j>
80 TOJ>=V
85 GOTO 60--< J=N>*30
90 PRINT T<'.I>
95 GOTO 50-<.I=N-l>*50
100 PRINT t<:n>
101 PRINT
105 Q*=IHKEV*
110 GOTO U5+<Q*»MM >*10
1 1 5 GOTO 1 20- <! Q*<> " K " > * <: Q*<> " I " >
*<:Q.*0" " >*110
120 goto 130-k:t<;i>>0>*<:t<:i><10>*
<t<:i>=int<t<:i>>>*5
125 GOTO 130+T<:i>*10
130 PRINT "R LEGK.ISEBB SZRM NEM
O ES 10 KOZE ESO EGESZ •

"

135 GOTO 235
PRINT "EGV" , "ONE"
GOTO 235
PRINT "KETTO" , "TWO"
GOTO 235
PR I NT " HftROM »

,

" THREE

"

GOTO 235
PRINT "NEGV", "FOUR"
GOTO 235

"FIVE"

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235

PRINT "Of
GOTO 235
PRINT "HRT" / "SIX"
GOTO 235
PRINT "HET" i "SEVEN
GOTO 235
PRINT "NVOLC" > "EIGHT"
GOTO 235
PRINT "KILENC" , "NINE"
GOTO 235
PRINT " V I SZONTLRTRSRR

!

END

Atari -nyero, 1. feladata-
nak megoldasa:
Egy Iehets6ges program itt lat-

hat6:
Megjegyz6sek : akit a sz£mok be-
tuvel valo kiirasan£l zavar az 6ke-
zet hianya, az megcsinalhatja ma-
gyar helyett egy megfelelo m£s
nyelven is a kiir^st! A GOTO 235
sorok helyett END elfogadhato,
mi tartottuk magunkat a rggebbi
BASIC-ek azon kikot^sehez, hogy
egy programban egy END utasitas
lehet.

Atari-nyero, 3. feladat
Mit csinal a lenti program?
K6rjuk szoveggel lefrni, hogy mire
hasznalhato ez a program, pon-
tosan mit 6s hogyan csinal 6s
hogy vajon mi6rt pont fgy? Aki-
nek van gyorsitasi otlete (ho-
gyan lehetne viszonylag kis prog-
ram-m6ret novelessel gyorsabba
tenni a programot), azt is irja le!

Megjegyz6s: A program el£gg£
altalanos BASIC-ben irodott (mi
C1 6-on futtattuk). Talan az egyet-
len megjegyezni valo, hogy az
osszehasonlitasok 6rt6ke: -1, ha
igaz, 0, ha nem. (90-es sor)

YERO

19 D I MT < 2 29 ) / E <'. 4 1 >
20 F0RI=1T02
3© I NPUTR* i L=LEN < ft* > ' L< t >» L+2 > /3 i I FL>S8TH
EN30
40 FOR. T= i TOL < I > i ?< 1 , 3 > =VRL < M I Q£ < « Ort " +R<r. , i*
3-3*J, 3> )

: NEXT

J

50 PR I NT i PR I NT ! PR I NT i NEXT

I

60 FORM- 1 TOL < 2 > i FORJ= 1 TOL < 1 >
i E < J+H-

1

> =E < J+
H- 1 > + T 1 , J >*T <". 2 / H > i NEXTJ # N
70 F0RJ= 1 TO40 •. T= INT < E < J > / 1080 > > Z=E < J > - 1 808
*T : E< J > =Z : E c; J+ 1 > =E < J+ 1 ) +T i NEXT-

J

80 K=~ 1 : F0RJ=4 1 TO 1STEP- 1 : IFE <! J > =0RNOK.THENN
EXT

J

: PR INTO : END
30 PR I NTR 1 6HT4 < " " +STR^ < E < J ) - <" KmQ > « I n^R :«

, 3
> ; :

K=0
: NEXTJ « END
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